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För dig med tillgång till internet finns alltid information på vår hemsida www.tofso.se.
Årets första städdag
infaller den 26:e april, dvs dagen före årets stämma.
Vi samlas, kl 10.00 för information vid brevlådorna i
korsningen Trydalsvägen – Lillsjövägen.
Arbetsuppgifter:
• Riset ska dras fram och läggas upp i högar som sedan
kan lastas med maskin och köras ner till hamnängen.
Om det finns andra högar på våra gemensamma
ytorna tar vi dem också så långt vi hinner. Vi kommer
inte att bränna riset, utan spara det till valborg.
• Borsta och olja bänkar och bord.
• Näta in björkar i vårt bäverområde.
Vi avslutar med sedvanlig korvgrillning uppe vid ladan
klockan 13.00.
Avloppsinformation:
Som alla vet väntar vi med spänning på vad som kommer att hända med våra avlopp.
Den BDT-grupp som bildades på årsmötet 2012 har kontinuerlig kontakt med kommunen för
att vi ska få veta vad som händer.
Ärendet har flyttats från Miljökontoret till Tekniska kontoret. Där ligger det nu för planering.
Hittills har inte mycket hänt, men vi har fått löfte om ett besked innan årets stämma. Hur
detaljerat det beskedet kommer att vara vet vi inte. I skrivande stund väntar vi på en kallelse
till möte med kommunen för en uppdatering.
OBS! All information vi har läggs kontinuerligt ut på vår hemsida.
Vi behöver arbetskraft till vårt Vattenverk.
Du som är praktiskt lagd, ofta tillgänglig på Tofsö och
dessutom intresserad av att arbeta med de praktiska
detaljerna kan kontakta
Yvonne Moqvist tel: 070 734 30 75
eller
Tord Löfgren tel: 07 620 79 46

Vid adressändring eller ändring av ägarförhållande måste styrelsen meddelas omgående.
Vid försäljning är det säljaren som har ansvaret att meddela styrelsen.
Sekreterare Lena nås med e-post lena@tofso.nu eller på telefon 076 167 11 69.
Ett aktuellt medlemsregister är förutsättningen för en korrekt röstlängd och att utdebitering
och utskick ska komma till rätt adress.
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Information om valborgsmässofirande kommer att sättas
upp på våra anslagstavlor.

Som du säkert sett så är det inte bara ris som våra röjare har
åstadkommit. De har också staplat ved utefter våra vägar.
Om du vill, är det fritt fram att ta reda på den. Det är i regel
fin brasved.

Sommarvattnet beräknas finnas till städdagen.
Protokollet från årets stämma kommer inte heller i år att skickas ut med posten.
Det anslås i hamnen och läggs ut på hemsidan för nerladdning.
Du som vill ha en papperskopia kan få det från vår sekreterare.
Tänkvärt:
Jag är åtminstone blygsam nog
för att erkänna att brist på
blygsamhet är en av mina
brister.
- Louis- Hector Berlioz -

En del kan så mycket att de vet
hur pass lite de kan – andra kan
så lite att de tror att de kan
allt.

Alla får sin beskärda del av lycka
och glädje – en del får den dock
mer beskuren än andra.

- Alexander Woollcott -

- Stig Johansson -

Försommarhälsningar med sting från styrelsen.
Tord Löfgren
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